
หลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

(ด้านสมรรถนะหลัก ร้อยละ 10 และด้านสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ร้อยละ 20) 

        

     ด้านสมรรถนะหลัก 10%  ม ี 5 ตัว ดังน้ี 

     ล1  การบรรลุตามเป้าหมาย 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 มีความพยายามในการท างาน 

1.1 พยายามท างานในหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง 

1.2 มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผดิชอบในงานสามารถส่งงานได้ทันตาม ก าหนดเวลา 

1.3 แสดงออกว่าต้องการท างานใหด้ีขึ้น เช่น ถามถึงวิธีการ หรอืข้อแนะน าอย่างกระตอืรอืร้น สนใจใคร่รู้ 

2 แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสามารถท างานได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2.1 ก าหนดมาตรฐาน หรอืเป้าหมายในการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี 

2.2 หมั่นตดิตามผลงานและประเมินผลงานของตนโดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดขึน้โดยไม่ได้ถูกบังคับ  

2.3 ท างานได้ตามผลงานตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรอืเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผดิชอบ 

3 แสดงสมรรถนะระดับที่ 2  และสามารถท างานได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

3.1 มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ 

3.2 ปรับปรุงวธิีการท างานได้ดีขึน้ เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึน้ หรอืมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3.3 เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพื่อให้ได้ผลงานตามที่

ก าหนดไว้ 

4 แสดงสมรรถนะระดับที่ 3  และสามารถพัฒนาวิธีการท างานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น 

4.1 ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายและเป็นไปได้ยาก เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 

4.2 ท าการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นและแตกต่าง 

4.3 น าเสนอผลงานที่โดดเด่น เพื่อพัฒนาหนว่ยงานและองค์กรในภาพรวม 

5 แสดงสมรรถนะระดับที่ 4 และสามารถตัดสินใจได้ แม้จะมีความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

5.1 ตัดสินใจได้ โดยมีการค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน  

5.2 ด าเนนิการเพื่อให้หน่วยงาน/องค์กร และประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด 

5.3 บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของ

หนว่ยงาน/องค์กร ตามที่วางแผนไว้ 
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ล2  การปรับปรุงงานและพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 พัฒนางานที่ตนรับผิดชอบได้ 

1.1 เข้าใจงานในความรับผิดชอบของตนและชี้แจงขั้นตอนการท างานหลักและผลที่ได้รับในแต่ละ

ขั้นตอน 

1.2  ระบุขั้นตอนหรอืขอบเขตงานของตน ที่ตอ้งปรับปรุง และพัฒนา 

1.3  ปรับปรุงขัน้ตอน หรอืวิธีการท างานเบือ้งตน้ในงานที่ตนรับผิดชอบได้ดว้ยตนเอง 

2 แสดงสมรรถนะที่ 1 และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของตนได้ 

2.1 ระบุกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่มีประสทิธิภาพการท างานของตน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึน้ 

2.2 เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ เทคนิคหรอืวิธีการใหม่ๆเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานของตนเองได้ 

2.3 เสนอแนะแนวทางที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้กับเพื่อนร่วมงานใน

หนว่ยงานเดียวกันมา 

3 แสดงสมรรถนะที่ 2 และหาแนวทางใหม่ เพื่อปรับปรุงงานให้ดกีว่าเดิม 

เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาหรอืปรับปรุงงานที่ดีกว่าเดิม ซึ่งวิธีการดังกล่าวยังไม่เคยใช้ในหน่วยงาน

มาก่อน ด้วยการคิดแตกต่างจากที่เคยท า ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างานของตนหรือหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ

มากขึน้ 

3.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action plan) ในการปฏิบัติงาน 

4 แสดงสมรรถนะที่ 3 ส่งเสรมิและกระตุ้นให้ผู้อื่นปรับปรุงและพัฒนางานของตน 

4.1 ส่งเสริมและกระตุ้นเพื่อนร่วมงานน าเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้

ในการปรับปรุงและพัฒนางานของแต่ละคนใหด้ีขึน้อย่างตอ่เนื่อง 

4.2 ชีแ้จงประโยชนแ์ละผลดทีี่ได้รับจากการปรับปรุงระบบงานได้อย่างชัดเจน 

4.3  วิเคราะหแ์ละก าหนดงบประมาณ และทรัพยากรที่มอียู่ เพื่อการน าระบบงานใหม่มาใช้ 

5 แสดงสมรรถนะที่ 4 และพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มีขดีความสามารถในการแข่งขัน 

5.1 ติดตามประเมินผลการน าระบบงานใหม่ ๆ มาใช้  

5.2 ก าหนดแผนกลยุทธ์ หรอืทิศทางในการพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบ

ในการแขง่ขันระยะยาว  

5.3 เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

ให้มมีาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับสากล 
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     ล3  การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แตอ่าจมพีฤติกรรมตอ่ไปนีอ้ยู่บ้าง 

1.1 ขัดแย้งกับหัวหนา้หรอืเพื่อนรว่มงานบ่อยครั้ง 

1.2 ขัดแย้งกับผูอ้ื่นเป็นประจ า บางครัง้โต้แย้งโดยไม่มเีหตุผล 

1.3 แสดงอารมณฉ์ุนเฉียวเมื่อผู้อื่นไม่เห็นด้วยกับความคิดของตน 

1.4 มีเพื่อนร่วมงานที่สนิทน้อยมาก 

2 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้พอสมควรแต่อาจมีพฤติกรรมต่อไปนีอ้ยู่บ้าง 

2.1 ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ื่นที่แตกต่างจากตนน้อยมาก 

2.2 โต้เถียงหรอืโต้แย้งโดยใช้อารมณค์วามรูส้ึกของตนเองเป็นหลัก 

2.3 แสดงสหีนา้บึง้ตงึตลอดเวลา หรอืแสดงอารมณโ์กรธหรือฉุนเฉียวเป็นบางครัง้ 

2.4 มีเพื่อนร่วมงานที่สนิทน้อย 

3 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี โดยสังเกตจากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

3.1 ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ื่นๆ 

3.2 การโต้แย้งหรอืโต้เถียงใชเ้หตุผลมากกว่าความรูส้ึกส่วนตัว 

3.3 แสดงสหีนา้เคร่งเครียดเป็นบางครัง้ 

3.4 ไม่แสดงอารมณโ์กรธหรือฉุนเฉียวในที่ประชุม แตจ่ะแสดงออกในภายหลัง 

4 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก โดยสังเกตจากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

4.1 ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการรอ้งขอ 

4.2 หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง แตถ่้าจ าเป็นจะใช้เหตุผลเป็นหลัก 

4.3 อารมณด์ีเป็นประจ า 

4.4 ไม่แสดงอารมณโ์กรธหรือฉุนเฉียวในที่ประชุม ทั้งในที่ประชุมและลับหลัง 

5 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเยี่ยม โดยสังเกตจากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

5.1 แมจ้ะไม่มกีารรอ้งขอ แตก่็ยินดช่ีวยเหลือผู้อื่นเป็นประจ า 

5.2 อารมณด์ีและมีบุคลิกน่าเข้าใกล้ 

5.3 สามารถโน้มน้าวผูอ้ื่นให้มคีวามเห็นคล้อยตามตนได้โดยไม่ขัดแย้ง 

5.4 ยึดถือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนรวมเป็นหลัก 
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    ล4  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 ใส่ใจในความต้องการของผู้รับบรกิารน้อยมาก ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

1.1 มทีัศนคตเิชงิลบต่องานบริการ 

1.2 ใชค้ าพูดหรอืท่าทางที่สร้างความไม่พอใจตอ่ผูร้ับบริการ 

1.3 ไม่เอาใจใส่ต่อค าร้องขอของผู้รับบริการ 

1.4 แสดงกริยาก้าวรา้วหรอืเป็นปฏิปักษ์ตอ่ผูร้ับบริการ 

2 ตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิารโดยไม่ติดตามผล ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

2.1 ท าตามหนา้ที่เท่านัน้ 

2.2 รับปากหรอืไม่เอาใจใส่ต่อค าร้องขอของผูร้ับบริการ เพียงปัดใหพ้้นตัวโดยไม่ติดตามผล 

2.3 มีค าร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมในการให้บริการจากผู้รับบริการบ่อยครั้ง 

3 พยายามตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิาร ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

3.1 พยายามที่จะตอบสนองความตอ้งการของผูร้ับบริการ และติดตามผลใหผู้้รับบริการ 

3.2 พยายามเข้าใจความรู้สึกของผู้รับบริการแต่ไม่สามารถลดความรุนแรงของความรู้สึกของ

ผูร้ับบริการทางจิตวทิยาได้ 

4 ตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิารได้ดี ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

4.1 ตั้งใจท างานบริการผู้รับบริการด้วยดี 

4.2 พยายามรักษาความพึงพอใจของผูร้ับบริการ และพยายามแก้ไขความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 

4.3 ตอบสนองความตอ้งการและความรูส้ึกของผูร้ับบริการได้ดี 

5 ตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิารได้ดีเยี่ยม ซึ่งสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ 

5.1ตั้งใจท างานบริการผู้รับบริการได้ดีเยี่ยมและสรา้งสรรค์งานบริการแก่ผู้รับบริการตลอดเวลา  

5.2 พยายามเพิ่มหรอือย่างนอ้ยรักษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

5.3 สามารถแก้ไขความขัดแย้งหรอืความไม่พงึพอใจของผูร้ับบริการได้ส าเร็จ 

5.4 พัฒนาและสรา้งสรรคก์ระบวนการท างานเพื่อบริการที่ดีตอ่ผูร้ับบริการ 
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    ล5  ทักษะความรู้/ความสามารถในการเรียนรู้ 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 มีความรู้พื้นฐานในงานท่ีปฏิบัติน้อยมากและขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ 

1.1 มีความรูพ้ืน้ฐานนอ้ยมาก จนไม่สามารถท างานได้ ต้องสอนกันใหมทุ่กเรื่อง 

1.2 ไม่ชอบการขวนขวายหาความรู้ 

1.3 หลีกเลี่ยงการไปฝกึอบรมตามหลักสูตรที่องค์กรจัดให้ 

2 มีความรู้พื้นฐานน้อย แต่ปฏิบัติงานได้  

2.1 มีความรูพ้ืน้ฐานนอ้ย แตพ่อจะเริ่มปฏิบัติงานได้ 

2.2 สามารถปฏิบัติงานได้เท่าที่สอนงานไม่มกีารเรียนรูเ้พิ่มเติม และไม่สามารถแก้ปัญหางานได้ 

2.3 ค้นหาความรูเ้พิ่มเติมเมื่อได้รับการแนะน า 

3 มีความรู้พื้นฐานปานกลาง และปฏิบัติงานได้ 

3.1 มีความรูพ้ืน้ฐานปานกลาง และสามารถเริ่มต้นปฏิบัติงานได้เลย 

3.2 สามารถแก้ไขปัญหาจากการท างานได้บ้าง 

3.3 สามารถค้นหาความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 

4 มีความรู้พื้นฐานมากและแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานได้ 

4.1 มีความรูพ้ืน้ฐานมาก และสามารถแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานได้เลย 

4.2 สามารถปรับปรุงหรอืดัดแปลงการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

4.3 กระตอืรอืร้นและคน้คว้าหาความรูใ้หม่ ๆ อยู่เสมอ 

5 มีความรู้พื้นฐานดีเยี่ยม และสอนงานผู้อื่นได้ 

5.1 มคีวามรูพ้ืน้ฐานมาก และสามารถสอนงานผูอ้ื่นจนเข้าใจได้ 

5.2 สามารถวางแผนงานหรอืป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาได้ 

5.3 กระตอืรอืร้นและคน้คว้าหาความรูใ้หม่ ๆ อยู่เสมอและสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการท างาน 
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    ด้านสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน  20%  ม ี 4 ตัว ดังน้ี 

    ฉ1  การเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 เข้าใจโครงสร้างองค์กร  

1.1 เข้าใจโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการได้อย่างถูกต้อง 

2 เข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เป็นทางการ  

2.1 เข้าใจสัมพันธภาพอย่างไม่เป็นทางการระหว่างบุคคลในองค์กรรับรู้ว่าผู้ใดมีอ านาจตัดสินใจ

หรอืผูใ้ดมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ  และน าความเข้าใจนี้มาใช้ประโยชน์ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ขององค์กรเป็นส าคัญ 

3 เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร  

3.1 เข้าใจประเพณีปฏิบัติ ค่านิยม และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าใจวิธีการสื่อสาร

ให้มปีระสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

3.2 เข้าใจข้อจ ากัดขององค์กร รู้วา่สิ่งใดอาจกระท าได้หรือไมอ่าจกระท าใหบ้รรลุผลได้ 

4 เข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มีบทบาทส าคัญในองค์กร  

4.1 รับรู้ถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผู้มีบทบาทส าคัญในองค์กร เพื่อประโยชน์ในการผลักดัน

ภารกิจตามหนา้ที่รับผดิชอบใหเ้กิดประสทิธิผล 

5 เข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กร  

5.1 เข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กรในหน่วยงานของตนเองและของภาครัฐโดยรวม 

ตลอดจนปัญหา และโอกาสที่มีอยู่ และน าความเข้าใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในส่วนที่

ตนดูแลรับผดิชอบอยู่อย่างเป็นระบบ 

5.2 เข้าใจประเด็นปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มี

ผลกระทบต่อนโยบายภาครัฐและภารกิจขององค์กร เพื่อแปลงวิกฤติเป็นโอกาสก าหนดจุดยืน 

และท่าทีตามภารกิจในหนา้ที่ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมโดยมุ่งประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ 
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    ฉ2  ความมั่นใจในตนเอง 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 ปฏิบัติงานได้ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ต้องมีการก ากับดูแล  

1.1 ปฏิบัติงานได้โดยอาจไม่ตอ้งมกีารก ากับดูแลใกล้ชิด 

1.2 ตัดสินใจเองได้ในภารกิจภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่รับผดิชอบของตน 

2 ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมั่นใจ 

2.1 กล้าตัดสินใจเรื่องที่เห็นวา่ถูกต้องแล้วในหนา้ที่ แมจ้ะมีผู้ไม่เห็นดว้ยอยู่บ้างก็ตาม 

2.2 แสดงออกอย่างมั่นใจในการปฏิบัติหนา้ที่แม้อยู่ในสถานการณท์ี่มคีวามไม่แน่นอน 

3 มั่นใจในความสามารถของตนเอง 

3.1 เชื่อมั่นใจความรู้ความสามารถ และศักยภาพของตนว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ใหป้ระสบผลส าเร็จได้ 

3.2 แสดงความมั่นใจอย่างเปิดเผยในการตัดสินใจหรือความสามารถของตน 

4 มั่นใจในการท างานท่ีท้าทาย 

4.1 ชอบงานที่ท้าทายความสามารถ 

4.2 แสดงความคิดเห็นของตนเมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอ านาจหรือในสถานการณ์ที่

ขัดแย้ง 

5 เต็มใจท างานที่ท้าทายมากและกล้าแสดงจุดยืนของตน 

5.1 เต็มใจและรับอาสาปฏิบัติงานที่ท้าทาย หรอืมีความเสี่ยงสูง 

5.2 กล้ายืนหยัดเผชิญหนา้กับผูบ้ังคับบัญชาหรอืผูม้ีอ านาจ 

5.3 กล้าแสดงจุดยืนของตนอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นที่เป็นสาระส าคัญ 
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     ฉ3  การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 ต้องการความถูกต้อง ชัดเจนในงาน และรักษากฎ ระเบียบ 

1.1 ต้องการให้ขอ้มูล และบทบาทในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง ชัดเจน 

1.2 ดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบในสภาพแวดล้อมของการท างาน 

1.3 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขัน้ตอน ที่ก าหนด อย่างเคร่งครัด 

2 ตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ 

2.1 ตรวจทานงานในหน้าที่ ความรับผดิชอบอย่างละเอียด เพื่อความถูกต้อง 

3 ดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 

3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าที่ความรับผดิชอบของตนเอง 

3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของงานผู้อื่น ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

3.3 ตรวจความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของตนเองและผูอ้ื่นตามอ านาจหน้าที่ 

3.4 บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเองและของผูอ้ื่น เพื่อความถูกต้องของงาน 

4 ตรวจสอบความถูกต้อง รวมถงึคุณภาพของข้อมูลหรือโครงการ 

4.1 ตรวจสอบรายละเอียดความคบืหนา้ของโครงการตามก าหนดเวลา 

4.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล 

4.3 สามารถระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่หายไป และเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เพื่อความถูกต้องของงาน 

5 พัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน 

5.1 พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพของข้อมูล      
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      ฉ4  ความผูกพันท่ีมีต่อส่วนราชการ 

ระดับ ค าอธิบาย 

1 ปฏิบัติตนเป็นส่วนหน่ึงของส่วนราชการ 

1.1 เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของสว่นราชการ 

2 แสดงความภักดีต่อส่วนราชการ 

2.1 แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงของสว่นราชการ 

2.2 มีสว่นสร้างภาพลักษณ์และช่ือเสียงใหแ้ก่ส่วนราชการ 

3 มีส่วนร่วมในการผลักดันพันธกิจของส่วนราชการ 

3.1 มีสว่นร่วมในการสนับสนุนพันธกิจของสว่นราชการจนบรรลุเป้าหมาย 

3.2 จัดล าดับความเร่งด่วนหรือความส าคัญของงานเพื่อใหพ้ันธกิจของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย 

4 ยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการเป็นที่ตั้ง 

4.1 ยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานเป็นที่ตั้ง ก่อนที่จะคิดถึงประโยชน์ของบุคคล

หรอืความตอ้งการของตนเอง 

4.2 ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ แม้ว่าการตัดสินใจนั้น อาจจะมีผู้ต่อต้าน

หรอืแสดงความไม่เห็นด้วยก็ตาม 

5 เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ 

5.1 เสียสละประโยชน์ระยะสั้นของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการ

โดยรวม 

5.2 เสียสละหรอืโน้มน้าวผูอ้ื่นใหเ้สียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการผลกระทบต่อ

นโยบายภาครัฐและภารกิจขององค์กร เพื่อแปลงวิกฤติเป็นโอภาส  

 


